AL-KO PURE
HIGH-TECH SCHONE LUCHT

RUIMTE OM
VRIJ TE ADEMEN.

RUIMTE OM VRIJ TE ADEMEN
AL-KO PURE STERILISEERT DE LUCHT IN DE KAMER
En elimineert schadelijke stoffen. Virussen, bacteriën en
allergenen verminderen ons welzijn. Fijnstof, ozon en vluchtige
organische stoffen (VOC’s) schaden onze gezondheid.
AL-KO PURE steriliseert lucht in de kamer en verwijdert
schadelijke bestanddelen. Met AL-KO PURE beschermt u zichzelf
en anderen tegen infecties, concentreert u zich beter gedurende
de dag en geniet u van een welverdiende nachtrust. AL-KO PURE
    




 

toevoeging aan uw interieur.





 







  



FILTERT EN VERWIJDERT
I
I
I
I
I
I
I

Virussen, bacteriën, sporen
Pollen
Stof
Fijnstof
VOC’s (vluchtige organische stoffen)
Geuren
Ozon
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DE VOORDELEN HANGEN IN DE LUCHT
AL-KO PURE EN DE LUCHT IS SCHOON

AL-KO PURE verwijdert schadelijke stoffen en neutraliseert
geur in de lucht. Dit geeft uw patiënten het vertrouwen dat
hun arts tot in detail garant staat voor hun welzijn.
AL-KO PURE biedt meer veiligheid in uw dagelijkse werk
voor u en uw team.
I Wachttijd.
Terwijl uw patiënten wachten op hun behandeling elimineert
AL-KO PURE virussen, bacteriën, sporen en allergenen uit de
lucht in de (wacht)kamer.
I Behandeltijd.
AL-KO PURE elimineert VOC’s en neutraliseert geuren in de
behandelkamer.
I Spreektijd.
AL-KO PURE vermindert geur en verbetert de luchtkwaliteit
in ontvangst-en ontmoetingsruimtes.

De Voordelen voor u:
I AL-KO PURE steriliseert de lucht.
I AL-KO PURE geeft alleen zuurstof, koolstofdioxide
en waterdamp aan de lucht af.
I AL-KO PURE maakt geen gebruik van ionisatie.
I AL-KO PURE creëert geen ozon.
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AL-KO PURE elimineert schadelijke stoffen in de lucht.
AL-KO PURE verhoogt uw gevoel van welzijn thuis en
zorgt ervoor dat u weer vrij kunt ademen en geniet van
een gezonde nachtrust.

I Welzijn.
 
     

  






 


 

veroorzaken
I Verkoudheid, Griep.
      
I Nachtrust.
  

  

 



 






















 







 





 

  

 

 

 



 

 



   

I Echtzeit.
AL-KO PURE vernietigt giftige dampen (VOC’s) van reinigingsmiddelen, verf en lakken, textiel en meubelstukken.

AL-KO PURE elimineert allergenen, virussen en bacteriën
en reduceert de hoeveelheid ozon in de lucht in de
kamer. AL-KO PURE creëert de juiste basis om
ziekteverzuim t.g.v. verkoudheid en allergieën terug te
dringen en om een comfortabel binnenklimaat voor uw
team en uw gasten te realiseren.

I Verkoudheid, Griep.
     
I Hooikoortspollen.
    

 



 

 







 





 

 

 



I Zomer.
AL-KO PURE reduceert de hoeveelheid ozon in de lucht.
I Etenstijd.
AL-KO PURE verwijderd ongewenste geuren uit de lucht.

AL-KO PURE is geschikt voor ruimtes tot ca. 60 m 2.
Er zijn 5 ventilatorstanden voor luchtzuivering alsook een
automatische modus met een luchtkwaliteitssensor.
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ELEGANT EN MINIMALISTISCH
AL-KO PURE HEEFT EEN HELDERE DESIGNTAAL

AL-KO PURE zegt niet alleen iets over uw gezondheidsbewustzijn.
Het display met zijn intuïtieve bediening toont alle essentiële informatie. AL-KO PURE is een uiting van uw goede smaak: Met een druk
op de knop kunt u de kleur van de verlichting naar uw eigen smaak
aanpassen Duidelijke lijnen en vormen – de elegante en kwalitatief

Met slechts een beweging bedient u tevens de timer, stelt u de ventilatorstand in of hoogwaardige body van uw AL-KO PURE heeft een
activeert u de automatische modus die met een geïntegreerde sensor
de onderscheidende vormgeving luchtkwaliteit bewaakt.

AL-KO PURE wordt gekarakteriseerd door zijn elegante en puristische vormgeving.
Niet verrassend aangezien de AL-KO PURE is ontworpen door Busse, een van de
meest gerenommeerde industriële – en productontwerpers uit Duitsland.
Designed by

www.busse-design.com

Subtiel of licht en kleurrijk. Laat de AL-KO PURE oplichten in uw favoriete kleur.
Maak de dag kleurrijker met een druk op de knop. Kies de kleur al naar geland
uw smaak en stemming. Op elk gewenst moment kunt u uw favoriete kleuren
terugvinden dankzij de 10 geheugenposities. Uiteraard reinigt de AL-KO PURE
de lucht ook als de verlichting is uitgeschakeld.
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DEZE FEITEN SPREKEN VOOR ZICHZELF
ALKO PURE MET GEPATENTEERDE PLASMA-TECHNOLOGIE

I AL-KO PURE is geschikt voor ruimtes
tot ca. 60 m2

I      
in de lucht.

I Terwijl de meeste bacteriën in de lucht al
 

 

 
 
 
 


     
overgebleven bacteriën uit de luchtstroo.
I Niet alle allergenen of huisstof allergieën

       

 




mijten en feces worden vernietigd door het
 
            
I Reinigingsmiddelen, meubels, textiel,
lijm, lak en verf, toners, spuitbussen etc.
Allemaal producten die VOC’s afgeven die
allergische reacties versnellen en waarvan
vermoed wordt dat ze kanker veroorzaken.
De AL-KO PURE plasma elimineert deze
met 99,98%.

 
  

 
 
   
I 
I Grovere onzuiverheden zoals (dieren)haren
worden uit de lucht verwijderd door het F7


AL-KO PURE VOOR ROKERS
I Rokers kunnen de AL-KO PURE zonder
aarzeling gebruiken, omdat er geen
ozon ontstaat en er geen gebruik wordt
gemaakt van ionisatie.
I     ! " 
stofdeeltjes en VOC’s die vrijkomen
door het roken.
I AL-KO PURE vermindert de geur
veroorzaakt door roken.
I AL-KO PURE steriliseert de lucht in
de kamer op betrouwbare wijze.
AL-KO PURE verwijdert geen deeltjes
van muren en objecten en kan daarom
deze geur niet verminderen, noch het
gezondheidsrisico ten gevolge van
roken veminderen.

I De topkwaliteit ventilator van Duitse
makelij is zeer zuinig in energieverbruik.
Zelfs in de hoogste stand is het verbruik
slechts 60W.
    
 
   

I 
in stand 5 is de AL-KO PURE stiller dan bij
een gesprek op kamervolume.

TECHNISCHE GEGEVENS
AL-KO PURE – Technische Gegevens
Reinigingsproces

  





  



Filterlevensduur

130 m³/h. Ideaal voor ruimtes tot 60m2
      
            
  

 


Ventilatorstanden

5 standen en een automatische modus v.v. een luchtkwaliteitssensor

Energieverbruik

In stand 1:10W; In stand 5 < 60W

Geluidsafgifte

In stand 1: 30dB; In stand 5: 56dB

Verlichtingskleuren

Vrij te selecteren; 10 geheugenposities; Reinigt ook als het licht uit is

Timer

Tot 99 uur.

Productafmetingen

Hoogte 1120 mm; Diameter voetplaat 320 mm

Gewicht

13 kg

Behuizingsmateriaal

Gladde naadloze kunststof behuizing; RVS poot; Voetplaat geborsteld

Spanning

220 – 240 V

Garantie

2 jaar

Luchtreinigingscapaciteit

Wat genereert de AL-KO PURE in
mijn ruimte?

Schone lucht, evenals zuurstof,
koolstofdioxide en een geringe hoeveelheid
waterdamp.

Ontstaat er ozon door de AL-KO PURE?
Nee, 0%; AL-KO PURE maakt geen
gebruik van ionisatie.

Kan ik de AL-KO PURE in geventileerde
ruimtes met airconditioning gebruiken?
Kan ik meerdere AL-KO PURE’s in dezelfde
ruimte toepassen?

Zijn er beperkingen met betrekking tot
het gebruik van de AL-KO PURE?

Ja, absoluut.

Ja, AL-KO PURE is niet geschikt voor
gebruik in natte vochtige ruimtes.
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AL-KO THERM GMBH

Uw AL-KO-Partner:
AL-KO LUCHTECHNIEK B.V.
Quality For Life
Postbus 216, 9300 AE, Roden
Dwazziewegen 24, 9301 ZR, Roden
T: (088) 50 50 900
F: (088) 50 50 901
mail@alkoNL.com
www.alkoNL.com

   
       
                        

